
do nariz. Até eu me bati na 
primeira grade, consegui pular 
aquela grade e caí para fora da 
boate. Eu desmaiei”.

A terapeuta ocupacional 
Kelen Ferreira sobreviveu com 
sequelas graves. Ela perdeu o 
pé direito, teve queimaduras 
em 20% do corpo e ainda faz 
tratamento pulmonar:

“Eu fiquei 78 dias internada 
no Hospital das Clínicas de Por-
to Alegre. Quinze dias eu fiquei 
em coma induzido, mais nove 
na UTI, que totalizaram 24, e 54 
dias no quarto. Eu revivo o 27 
de janeiro todos os dias”.

A perícia policial apontou 
que uma combinação de erros 
provocou a tragédia: o material 

empregado para isolamento 
acústico (com a espuma irre-
gular), associado ao uso de 
sinalizador em ambiente fe-
chado, a saída única, as falhas 
no extintor e a exaustão de ar 
inadequada. Associado a tudo 
isso, o indício de superlotação.

O caso comoveu o país in-
teiro e provocou debates sobre 
a segurança de casas noturnas 
e locais de grande aglomeração 
de pessoas.

Ainda em 2013, o governo 
do Rio Grande do Sul publicou 
a Lei Kiss, que estabelece nor-
mas sobre segurança, preven-
ção e proteção contra incêndios 
nas edificações e áreas de 
risco de incêndios no estado. O 

exemplo foi seguido por várias 
outras cidades. Uma audiência 
pública no Senado debateu 
a legislação de prevenção e 
combate de incêndios no Brasil.

Em fevereiro de 2013, foi 
criada a Associação de Familia-
res de Vítimas e Sobreviventes 
da Tragédia de Santa Maria, 
com mais de 28 mil assinaturas, 
pedindo apoio do Ministério 
Público para a busca de justiça.

Em março daquele ano, 

foram presos preventivamen-
te quatro investigados. Os 
réus são os sócios da Kiss, 
Elissandro Callegaro Spohr e 
Mauro Londero Hoffmann; o 
vocalista da banda Gurizada 
Fandangueira, que se apresen-
tou naquela noite, Marcelo de 
Jesus dos Santos; e o produtor 
musical Luciano Bonilha Leão. 

Eles vão a júri popular neste 
1º de dezembro, no Foro Cen-
tral de Porto Alegre.

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 16/09/2021, às 11h, na sede social da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”) 
localizada na Rua Sintra, nº 50, Bairro Granja Marileusa, Uberlândia/MG, CEP 38406-643. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa: Presidente: o Sr. Nicolò 
Caffo, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em 
R$ 44.000.000,00, mediante a subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Argovias Administração e 
Participações S.A. (“Argovias”) (“Aumento de Capital”); (ii) a alteração do caput do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, 
em função do Aumento de Capital. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a 
Assembleia Geral Extraodinária aprovou: Quanto ao Item (i): o Aumento de Capital, mediante a emissão de 44.000.000 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de emissão do capital social, 
aumento este que foi totalmente subscrito e nesta data pela acionista Argovias, à vista e em moeda corrente nacional, 
conforme boletim de subscrição (“Anexo I”). Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos 
atuais para R$ 577.000.000,00, representado por 577.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 
R$ 621.000.000,00, representado por 621.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Quanto ao item (ii): a 
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 621.000.000,00, representado por 621.000.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal”. O acionista autoriza os diretores a tomarem todas as providências necessárias para 
formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme § 3º do artigo 130 da Lei 
6.404. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 16/09/2021. Assinaturas: 
Presidente: Nicolò Caffo e Secretário: Marcello Guidotti. Acionista: Argovias Administração e Participações S.A. (por Alberto 
Luiz Lodi e Luis Carlos Lima Salvador). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Nicolò 
Caffo - Presidente; Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Registro nº 8918296 em 
25/11/2021. Protocolo 217829503 - 22/11/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE DO BRASIL LTDA - COOTRAT

Rua Paraíba, 3048 – Sala 05 - Bairro Umuarama, Uberlândia - MG, 
CNPJ/MF SOB O Nº 23.311.262/0001- 72.

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
O DIRETOR PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE DO BRASIL LTDA – 
COOTRAT, no uso das atribuições legais e estatutárias - art. 57 - CONVOCA os senhores representantes 
em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta data somam-se 12 (doze), para a ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, com objetivo de atender o disposto do Art. 23 Parágrafo 1º do Estatuto 
Social e ratificarem as deliberações da AGE realizada em 04/07/2020, tudo conforme os assuntos da 
Ordem do Dia.
DATA DA REALIZAÇÃO: 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
Local de realização: Na sala de reuniões do escritório contábil da cooperativa, situado na Rua Carmo 
Gifone, nº 142, sala 02 bairro Martins, nesta cidade, por absoluta indisponibilidade física da sede nesta 
data.
Horário: Às 07h00min (sete horas), em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do 
número de associados. Em segunda convocação às 08h00min (oito horas), com a presença de metade 
mais um dos associados em condições de votar. Em terceira e última convocação, às 09h00min (nove 
horas) com a presença de no mínimo 10 (dez) associados.
ORDEM DO DIA:
1. Cumprimento do Art. 23 Parágrafo Único - (Não havendo quórum para a instalação da assembleia 
convocada nos termos do artigo, será feita nova convocação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 
Parágrafo Único – Se ainda não houver quórum para a sua instalação será admitida a intenção de 
dissolver a Cooperativa, fato que deverá ser levado ao conhecimento das autoridades do Cooperativismo) 
- do Estatuto social em face do não atingimento de quórum mínimo de 10 cooperados presentes na AGE 
de 04/07/2020.
2. RATIFICAR AS DELIBERAÇÕES DA AGE 04/07/2020 registrada em ATA própria sobre os seguintes 
assuntos:
     2.1. Prestação de contas do Liquidante escolhido em assembleia anterior, compreendendo:
     2.1.1. Relatório de gestão.
     2.1.2. Balanço do exercício encerrado em 31 de maio de 2020.
     2.1.3. Demonstrativo das Sobras ou Perdas
     2.1.4. Apresentação dos saldos e sua aplicação
     2.2. Parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas do liquidante.
     2.3. Deliberação sobre a prestação de contas e sobre e encerramento definitivo das atividades da 
cooperativa.

Uberlândia, 26 de novembro de 2021

Aviso Edital de Licitação - Exclusividade para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Processo
Licitatório nº 152/2021 - Pregão Presencial "Menor Valor Global - Estimado". O Diretor Geral do
Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público
que fará realizar o Processo Licitatório nº 152/2021, na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do
tipo "MENOR VALOR GLOBAL - ESTIMADO", no dia 14 de dezembro de 2021 às 09:00 horas, no
Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-
142, que visa contratar exclusivamente Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP ou
equiparadas, para prestação de serviços de avaliação médico-clínica e/ou especialista e de exames
complementares, de 943 servidores do DMAE, no ano de 2022, em atendimento a Diretoria
Administrativa, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 29
de novembro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
Aviso Edital de Licitação Processo licitatório nº 153/2021 - Pregão Eletrônico "Menor Preço''- Global
- Estimado- Disputa Aberta. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE,
no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 153/2021, na
modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço" - Global- Estimado, Disputa Aberta, via site da
Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 8:30 horas do dia
15 de dezembro de 2021, horário de Brasília - DF, sendo a Sessão Pública para recebimento dos lances
das 10:00 horas até às 10:10 horas do dia 15 de dezembro de 2021, que visa o registro de preços para futura
ou eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais de
manutenção eletromecânica, preventiva e corretiva, e fornecimento de peças de reposição em quatro
centrífugas Decanter marca Pieralisi modelos jumbo II e jumbo IV, em atendimento à Diretoria Técnica,
estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a
participação das empresas ao credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 14 de dezembro de 2021.
Uberlândia, 29 de novembro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 
Uberlândia, com base territorial em Uberlândia, Abadia dos Doura-
dos, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do 
Sul, Grupiara, Indianópolis, Irai de Minas, Monte Alegre de Minas, 
Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa Julia-
na e Tupaciguara, por seu Presidente, convoca todos os trabalha-
dores das empresas MSA Logística e Transportes Ltda.- ME e 
SKA Logística e Transportes Ltda.- EPP, para Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 03 (três) de dezembro de 
2.021, sexta-feira, às 07h00min (sete horas) em primeira convoca-
ção, na porta das referidas empresas, sito à Avenida Paulo Rober-
to Cunha Santos, nº 1.431, Bairro Minas Gerais, Uberlândia/MG, 
para tratarem da seguinte ordem do dia: a) – Discussão e delibera-
ção quanto à aprovação ou não da paralisação dos trabalhadores 
das empresas MSA Logística e Transportes Ltda.–ME e SKA 
Logística e Transportes Ltda.-EPP. Não havendo número legal 
para a realização da Assembleia em primeira convocação, a 
mesma será realizada uma hora após, no mesmo local e data, 
com qualquer número de presentes, e, as decisões tomadas 
prevalecerão para todos os efeitos. Uberlândia, 29 de novembro 
de 2.021. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos torna público para conhecimento
dos licitantes e de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada, que tem
por objeto  Contratação de empresa prestadora de serviço contínuo de engenharia sanitária
para gestão de resíduos sólidos, contemplando a entrega das caixas tipo brooks (vazias)
em locais pré determinados, retirada das caixas tipo brooks (preenchida em sua capacidade
volumétrica), além do transporte (com triagem e transbordo, quando necessário) para o
local indicado pela SMMASU para disposição final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos, com fornecimento de área licenciada, mão de obra, caminhões, equipamentos e
maquinários foi REVOGADA em razão de interesse público, conforme ofício nº 339/2021/
DCOL/SMMASU e justificativa inserta no processo. Fica assegurado o contraditório e a
ampla defesa pela publicação oficial, em respeito à efetividade de tal princípio e nos
termos da legislação aplicável.Uberlândia, 29 de novembro de 2021.João Batista Ferreira
Júnior.Secretário Municipal de Meio Ambi e Serviços Urbanos
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